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KURIER GMINNY

TWÓJ GŁOS
MA MOC
UZYJ JEJ - IDZ NA WYBORY!

NIEDZIELA, 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

11 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.”

Józef Piłsudski

Listopada
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Została wykonana przebudowa kuchni w Szkole
Podstawowej w Zasowie za kwotę 294 326,68 zł.
Wykonawca była firma DOMIBUD z Jaślan. Ponadto
zostało wykonane nowoczesne wyposażenie kuchenne
przez Firmę Optimal Gastro za kwotę
103 578,30 zł. Przebudowana kuchnia spełnia
obowiązujące standarty żywieniowo - sanitarne.

Zakończono prace na zadaniu pn. Utworzenie strefy
aktywności gospodarczej w Straszęcinie. Zadanie jest
dofinansowane ze środków RPO WP. Wysokość kwoty
dofinansowania wynosi 2 445 011,23 zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP) Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka działanie 1.3 Promowanie
przedsiębiorczości. Celem projektu jest zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminy poprzez
zapewnienie dostępu do odpowiednio przygotowanych
terenów inwestycyjnych. Dzięki realizacji projektu nastąpi
poprawa warunków dla prowadzenia działalności
gospodarczej – umożliwiona zostanie lokalizacja i rozwój
przedsiębiorstw w oparciu o infrastrukturę terenów
inwestycyjnych w Straszęcinie.

Zakończono prace przy rozbudowie budynku
Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. Wartość
robót wynosi 232954,32 zł brutto. Zadanie zostało
dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 pn. Rozbudowa Budynku
Centrum Kultury i Promocji w miejscowości Wola
Żyrakowska. Wysokość dofinansowania wynosi
107 220,00 zł.

Rozpoczęto prace przy zabytkowym Dworku
w Straszęcinie w ramach zadania pn. Rewitalizacja
przestrzeni publicznej w Straszęcinie. Wykonawcą robót
jest firma „ASBUD” Andrzej Stasiowski z/s Glinik 2A, 39-
106 Łączki Kucharskie. Zadanie dofinansowanie jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnegow ramachOsi Priorytetowej nr VI „Spójność
Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 oraz z Budżetu Państwa. Wysokość
dofinasowania wynosi: 594 999,99 zł. Głównym celem
projektu jest stworzenie warunków do wzmacniania więzi
społecznych i ograniczenia wykluczenia społecznego,
poprzez stworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej
przestrzeni i obiektów publicznych służących
mieszkańcom. Zakres projektu obejmuje szereg działań
dotyczących najbardziej zmarginalizowanych obszarów,
obiektów publicznych i budynków użyteczności publicznej
obszarów rewitalizacji Miasta Dębica, Gminy Dębica oraz
Gminy Żyraków.

Realizowane jest zadanie w ramach
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-
2020” na realizację koncepcji „Uniwersytetu
Samorządności” pod nazwą: „Wyposażenie Sali

szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie”.
Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020
realizuje zapisy Strategii Rozwoju Województwa
Podkarpackiego. Jego wdrażanie przyczynia się do
integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej poprzez
działania mające na celu zaspokajanie potrzeb
społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa
kulturowego, a także modernizacji przestrzeni wiejskiej.

Gmina Żyraków dokonała odbioru prac budowlanych
związanych z przebudową budynku Remizy OSP
w Wiewiórce pod potrzeby Wsparcia Organizacji
Pozarządowych. Koszt inwestycji wyniósł 241 810,29 zł
brutto z czego dofinansowanie wyniosło 112 660 zł

z Programu Obszarów Wiejskich.
Gmina Żyraków dokonała odbioru prac budowlanych

związanych z budową szatni LKS w Żyrakowie wraz
z wiatą garażową na autobus. Koszt inwestycji wyniósł
241 810,29 zł brutto

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie na
Przebudowę dróg gminnych w Ramach Funduszu Dróg
Samorządowych w ramach naboru z kwietnia 2019r.
Dofinansowanie obejmie dwa zadania:

a) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie
gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin" dotyczy
3 odcinków drogowych w centrum wsi Straszęcin.
Wartość Zadania opiewa na kwotę 557 237,99 zł, z czego
dofinansowanie wyniesie 80% tj. 445 790,00 zł, wkład
własny Gminy to 111 447,99 zł.

b) Przebudowa drogi gminnej publicznej
w miejscowości Góra Motyczna polegająca na budowie
chodnika o dł. 1544 mb. Wartość Zadania opiewa na
kwotę 955 564,16 zł, z czego dofinansowanie wyniesie
80% tj. 764 451,00 zł, wkład własny Gminy to 191 113,16
zł.

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie na
realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej. Wartość Zadania
opiewa na kwotę 2 228 633,00 zł, z czego dofinansowanie
wyniesie 50% tj. 1 114 300,00 zł, wkład własny Gminy to
1 114 333,00 zł.

Wszystkie wymienione inwestycje zostaną
rozpoczęte jeszcze w 2019 roku, a zakończą się w roku
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Nowe inwstycje Trwają prace budowlane realizowane na podstawie
umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa
gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków – Etap III
w ramach Programu Rozwoju ObszarówWiejskich na lata
2014-2020. Zakres przedmiotu umowy - robota budowlana
polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszczalni przydomowych w miejscowościach:
Straszęcin, Żyraków przysiółek Kolonia, Żyraków,
Korzeniów, Nagoszyn, Bobrowa, Wola Żyrakowska,
Zasów i Góra Motyczna. Prace zostały wykonane w 100%
dla pierwszych 4 miejscowości. Przedmiotem odbioru
robót dla zadań wykonywanych w Straszęcinie, Żyrakowie
przysiółek Kolonia, Żyrakowie oraz Korzeniowie była
inwestycja o wartości 1 666 040,04 zł brutto. Zostało
wybudowane 4,46 km sieci kanalizacji zbiorczej.

W dniu 1 marca 2019r. rozpoczęto roboty budowlane
zgodnie z przedmiotową umową z wykonawcą
w Bobrowej i Woli Żyrakowskiej. Roboty zostały już
wykonane w 90%. Pracę wykonuje firma HYDROBUD
Piotr Babula ul. Ducha 12 w Pilznie. Zgodnie z umowa
przewidywany okres zakończenia prac został ustalony na
luty 2020 roku.

Trwają prace budowlane przy rozbudowie
oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej – polegające
na wykonaniu poletka na osady ściekowe, w ramach,
której wykonana zostanie instalacja płukania
i odwadniania piasku oraz instalacja higienizacji osadów
wraz z wiatami magazynowymi. Zadanie dofinansowane
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 dla projektu “Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru
Funkcjonalnego – etap II”. Planowany koszt
przedmiotowego projektu dla Gminy Żyraków wynosi:
1 602 717,07 zł brutto.
Zgodnie z protokołem częściowym roboty budowlane
zostały wykonane w 61%, została zamontowana instalacja
fotowoltaiczna w 100 %. Trwają prace przy wykonywaniu
ogrodzenia oraz kontynuowane są roboty budowlane.
Pracę wykonuje firma IGLOOBUD Sp. z o.o. ul.
Fabryczna 7 Dębica. Zgodnie z umową przewidywany

okres zakończenia prac został ustalony koniec listopada
2019 roku.

W dniu 5 września 2019 r. zostały protokolarnie
odebrane roboty budowlane z realizacji inwestycji pn.
“Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Straszęcin – etap I”. Pracę wykonała firma HYDROBUD
Piotr Babula ul. Ducha 12 w Pilznie. Koszt inwestycji dla
Gminy Żyraków wyniósł: 337758,00 zł brutto.

Obecnie na ukończeniu jest przygotowywanie
dokumentacji przetargowej, w związku z podpisaną
umową o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.
„Poprawa infrastruktury wodociągowej w Nagoszynie”
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W zakres projektu wchodzą: Budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nagoszyn,
dostawa urządzeń tj. obudowy studni głębinowej na ujęciu
w Nagoszynie i klimatyzator na stacji uzdatniania wody
w Nagoszynie, na kwotę 2 892 960,00 zł brutto, koszty
kwalifikowalne: 2 352 000,00 zł netto (z czego
dofinansowanie 85% tj. 1 999 200,00 zł).

W dniu 19 września 2019 roku
z rąk Pani Wojewody
Podkarpackiego Ewy Leniart, Wójt
Gminy Żyraków Pan Marek
Rączka odebrał promesę
o wysokości ponad 1 mln 200 tys.
złotych na inwestycje drogowe na
terenie naszej gminy. Środki te
pozwolą na realizację II etapu prac
w miejscowości Straszęcin oraz
budowę chodnika w Górze
Motycznej.

Promesa dla Gminy Żyraków

Gmina Żyraków podpisała 9 umów zawartych
pomiędzy Gminą Żyraków i Gminną Spółką Wodną
w Żyrakowie na dotację do konserwacji gruntownej
rowów melioracyjnych w 2019 roku, wg podziału na
zadania wybrane przez przedstawicieli poszczególnych
spółek wodnych. Razem kwota dotacji wyniesie 60
tysięcy złotych zabezpieczonych w budżecie Gminy
Żyraków.

Wójt Gminy Żyraków przypomina właścicielom,
zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz
dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu Gminy
Żyraków o obowiązku wykaszania traw i niszczenia
chwastów na swoich nieruchomościach.

Konserwacja rowów
melioracyjnych
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W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. w Straszęcinie
odbyły się Dożynki Powiatowe - Święto Rolników,
których współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe
w Dębicy, Wójt Gminy Żyraków, Centrum Kultury
i Promocji w Żyrakowie, Sołectwo Straszęcin, Zespół
Szkół w Straszęcinie, Jednostki OSP z terenu gminy
Żyraków oraz Stowarzyszenia działające na terenie
Gminy Żyraków. Obchody rozpoczęły się uroczystą
Mszą św., koncelebrowaną przez Proboszcza Parafii
Straszęcin ks. Bogusława Czecha, podczas której
wszyscy zgromadzeni w Kościele Parafialnym pw.
Wszystkich Świętych w Straszęcinie dziękowali za
tegoroczne plony.

Następnie na placu obok
Zespołu Szkół w Straszęcinie
nastąpiło oficjalne rozpoczęcie
uroczystości. Po powitaniu
przez Starostę Powiatu
Dębickiego Pana Piotra
Chęćka oraz przez Wójta
Gminy Żyraków Pana Marka
Rączkę wszystkich Gości oraz
pozostałych zgromadzonych
przedstawieni zostali
Starostwie Dożynek. W tym
roku zaszczytną rolę Starostów
pełnili: Pani Halina Kuszowska
z Woli Wielkiej oraz Pan Piotr
Stachnik ze Straszęcina.
Zgodnie z ceremoniałem
dożynkowym przekazali oni
uroczyście gospodarzom chleb
upieczony ze zbóż z tego-
rocznych plonów, który następnie został sprawiedliwie
podzielony i rozdany pomiędzy wszystkich
zgromadzonych.

Kolejnym punktem programu było odczytanie oraz
wręczenie podziękowań dla grup wieńcowych obecnych
podczas tegorocznych Dożynek Powiatowych, a były to
następujące grupy: Koło Gospodyń Wiejskich
w Jaźwinach, Sołectwo Chotowa, Sołectwo Mokrzec,
Sołectwo Siedliska-Bogusz, Sołectwo Klecie, Koło
Energicznych Kobiet w Golemkach, Klub Seniora
w Pustkowie, Sołectwo Bobrowa, Sołectwo Bobrowa
Wola, Sołectwo Góra Motyczna, Sołectwo Korzeniów,
Sołectwo Mokre, Sołectwo Nagoszyn, Sołectwo
Straszęcin, Sołectwo Wiewiórka, Sołectwo Wola
Wielka, Sołectwo Wola Żyrakowska, Sołectwo Zasów,
Sołectwo Zawierzbie, Sołectwo Żyraków, Sołectwo
Jodłowa Dolna, Sołectwo Jodłowa Górna, Sołectwo
Gumniska, Sołectwo Grabiny, Sołectwo Przyborów,
Sołectwo Braciejowa oraz Sołectwo Dębowa.

Tegoroczne święto plonów obfitowało również
w bogatą część artystyczną, w której zaprezentowały
się dzieci z Grupy Tańca Ludowego z Nagoszyna,
wystąpił Gminny Zespół Artystyczny działający przy
CKiP w Żyrakowie, a także Zespół Pieśni i Tańca
„Igloopolanie”. Przed zebranymi zaprezentowała się też
Grupa Wokalna „Łączy nas talent”, a dawkę dobrego
humoru dostarczył wszystkim występ Kabaretu
TRUTEŃ z Zakopanego. Jednym z punktów imprezy był
Powiatowy Turniej Gmin, w którym brały udział 3-
osobowe drużyny z gmin powiatu: Żyraków, Czarna,
Brzostek, Jodłowa i Pilzno. Najlepszą drużyną spośród

pozostałych okazała się załoga reprezentująca Gminę
Żyraków. Zwyciężcy otrzymali dyplomy oraz upominki
z rąk Starosty Powiatu Dębickiego oraz Wójta Gminy
Żyraków.

Nie zabrakło również atrakcji dodatkowych, do
których z pewnością zaliczyć można promocję potraw
regionalnych przygotowanych przez Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Żyraków. Impreza
zakończyła się koncertem gwiazdy wieczoru: Zespołu
DODA&VIRGIN, a tuż po nim rozpoczęła się zabawa
taneczna z Grupą Muzyczną SEKEND.

Serdeczne podziękowanie za wsparcie i pomoc
kierujemy do wszystkich naszych Sponsorów
i Darczyńców, którzy dzięki otwartości i współpracy
przyczynili się do realizacji tego wydarzenia. Ponadto
słowa podziękowania kierujemy do GZGK w Żyrakowie
oraz druhów i druhen z OSP Żyraków, Wola
Żyrakowska, Zasów, Wola Wielka, Bobrowa, Bobrowa
Wola, Straszęcin, Korzeniów, Nagoszyn, Mokre i Góra
Motyczna.

Dożynki Powiatowe w Straszęcinie

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI
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"Ku pamięci miejsc historią wojny naznaczonych" Wyjątkowe lekcje historii
W dniu 29 sierpnia 2019 roku w Dworku

w Żyrakowie odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej
“Ku czci pamięci miejsc historią wojny naznaczonych”.
Ekspozycja upamietniająca 80-lecie wybuchu II wojny
światowej na terenie dzisiejszej gminy Żyraków
powstała z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Woli Żyrakowskiej i Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie. Wystawa jest pokłosiem warsztatów
fotograficznych, których celem było uwiecznienie miejsc
związanych z II wojną światową, pacyfikacji i ludzi,
którzy wówczas zginęli lub ryzykując własne życie
pomagali innym. Dodatkowo ekspozycja wzbogacona
została o pamiątki rodzinne, zdjęcia i dokumenty,
eksponaty militarne oraz poruszające historie
pochodzące m.in. z pamiętnika Anny Węgrzyn czy też
powieści Haliny Niziołek pt. “Pola zielone, wciąż widzę
je...”.

Większość zdjęć została po raz pierwszy
zaprezentowana na wystawie, są to m.in. fotografie
rodzin pomordowanych podczas pacyfikacji w Bobrowej
i w Wiewiórce czy też fotografie osób odznaczonych
tytułem “Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”.
Wszystkich zgromadzonych powitała Dyrektor CKiP
Aneta Domaradzka, zaś słowo wstępu do wystawy
przygotowała Agnieszka Weryńska – Przybyś. Swoją
obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Żyraków Marek
Rączka, Dyrektor Biura Podkarpacjiej Izby Rolniczej
Wiesław Lada, Radny Gminy Żyraków i Prezes OSP w
Bobrowej Tadeusz Orłowski, Prezes OSP w Żyrakowie
Krzysztof Moskal, Dyrektor Szkoły Podstawowej w

Górze Motycznej Diana Wójcik, Sołtys Woli
Żyrakowskiej Aneta Niedzielska, Prezes OSP w Woli
Żyrakowskiej Przemysław Stachnik, Artur Getler
z Muzeum Regionalnego w Dębicy, krewni osób
zasłużonych podczas II wojny światowej, córka Jana
Dziurgota – Janina Ferenc, siostry Stanisława Mroczki
– Katarzyna Kopala i Stanisława Piękoś, zięć
Władysławy Bartkowicz – Jan Chudy, Marzena
Mordarska-Czuchra, Mieczysław Wójtowicz oraz
uczestnicy warsztatów fotograficznych. Podczas
otwarcia zostały wręczone podziękowania osobom,
które wzięły udział w tworzeniu tej wystawy, a otrzymali
je Jolanta Jaszcz, Halina Mikrut, Irena Tomaszewska,
Wioletta Tomaszewska-Dec, Jan Chudy, Edward
Cholewa, Andrzej Więś, Diana Wójcik oraz Marzena
i Krzysztof Czuchrowie. Wójt Marek Rączka wręczył
również dyplomy uczestnikom warsztatów
fotograficznych, a odebrali je: Eliza Stachnik, Gabriela
Niedzielska, Aleksandra Wszołek, Jakub Wszołek,
Barbara Hajdon, Izabela Hajdon, Agata Wilk, Piotr
Longosz, Andżelika Momola, Mateusz Dziadowiec
i Magdalena Czaja. Bardzo dziękujemy za przybycie
oraz zapraszamy wszystkich do zwiedzania wystawy
w godzinach pracy Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie. Mamy nadzieję, że otwarta wystawa
będzie przyczynkiem do pogłębiania historii naszego
regionu.

W dniach 18-20 września 2019 roku bardzo licznie odwiedzili nas
uczniowie VI, VII i VIII klasy z Zespołu Szkół w Żyrakowie. Młodzież
z wielkim zainteresowaniem obejrzała wystawę pt” Ku czci miejsc
historią wojny naznaczonych” znajdującą się w Dworku w Żyrakowie.

Kilka dni wcześniej na podobnej wycieczce była młodzież ze
Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej, która jako pierwsza zwiedziła
wystawę. Dziękujemy Pani Elżbiecie Ulak - Dyrektorowi ZS
w Żyrakowie, Pani Dianie Wójcik - Dyrektorowi SP w Górze Motycznej,
nauczycielom i uczniom za przybycie.

Zapraszamy kolejne grupy szkolne oraz osoby indywidualne.

Zapraszamy do udziału w konkursach
organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

Regulaminy oraz wymagane zgody dostępne są na naszej stronie internetowej:
www.ckip-zyrakow.org

GMINNYKONKURSPLASTYCZNY
pt. „Gminnemiejscahistorycznewbarwach jesieni”

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI
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Obchody 80-tej RocznicyWybuchu II Wojny
W dniu 1 września 2019 r. w Korzeniowie odbyły się

obchody związane z 80-tą rocznicą wybuchu II wojny
światowej. Uroczystość rozpoczął poczet sztandarowy,
który reprezentowali Rycerstwo Niepokalanej przy
parafii św. Anny w Korzeniowie, Ochotnicze Straże
Pożarne z Korzeniowa, Bobrowej, Góry Motycznej,
Wiewiórki, Woli Wielkiej, Straszęcina, Zasowa,
Nagoszyna, Żyrakowa i Woli Żyrakowskiej oraz Szkoła
Podstawowa z Góry Motycznej. Uroczystą mszę świętą
odprawił ks. Roman Deszcz. Po mszy miała miejsce
część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Korzeniowie. Następnie głos zabrał
Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka przybliżając
historię II wojny światowej, jak również przemawiał
miłośnik historii regionalnej Mieczysław Wójtowicz. Na zakończenie obchodów złożono kwiaty pod

Grobem Dragona upamietniając tragiczne wydarzenia
i oddając hołd poległym podczas wojny. W ceremonii
uczestniczyli Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka,
Sekretarz Gminy Marta Erazmus, Skarbnik Gminy
Celina Byś, Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie
Maria Bodzioch, Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kamil Wolski, Radni Rady Gminy w Żyrakowie Adam
Strojek, Tadeusz Orłowski i Edward Szaj, Dyrektor
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie Aneta
Domaradzka, Komendant Gminny OSP Marcin Świerk,
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie Bożena
Osocha, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górze
Motycznej Diana Wójcik, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Korzeniowie Małgorzata Morawczyńska, Sołtys
Korzeniowa Agnieszka Leska, Sołtys Woli Wielkiej
Halina Kuszowska oraz Sołtys Bobrowej Zuzanna
Janora. Dziękujemy za przybycie oraz serdeczne
podziękowania kierujemy do Stowarzyszenia “Nasz
Korzeniów” i Sołectwa Korzeniów za przygotowania
i pomoc w orgaznizacji tych obchodów.
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Powiatowy Dzień Sybiraka wMokrem
„W tej modnej potrzebie, robimy błąd i zbyt rzadko

patrzymy wstecz, za siebie“ ten cytat Mariana
Jonkajtysa towarzyszył obchodom Powiatowego Dnia
Sybiraka, które odbyły się w niedzielę 15 września
w Zasowie i w Mokrem. Tym razem było inaczej,
spojrzeliśmy za siebie, znaleźliśmy czas na chwilę
refleksji i zadumy jakże potrzebną w dzisiejszych
czasach, w których dominuje codzienny pośpiech.
Niedzielna uroczystość miała niezwykle podniosły
charakter, rozpoczęła się od mszy świętej
koncelebrowanej przez Ks. Prałata Krzysztofa Pietrasa
oraz ks. dr. Sylwestra Brzeźnego. Oficjalną część
uroczystości otworzył pan Wójt Marek Rączka, który
powitał przybyłych gości oraz oficjalne poczty
sztandarowe reprezentujące: Związek Sybiraków
w Tarnowie, Szkołę Podstawową im. Rodziny
Łubieńskich w Zasowie, Szkołę Podstawową im.
S. Mroczki w Górze Motycznej, Szkołę Podstawową im.
H. Sienkiewicza w Straszęcinie, sztandary PSL
w Wiewiórce i Górze Motycznej oraz V Pułku Strzelców
Konnych w Dębicy. Następnie głos zabrali Piotr Chęciek
- Starosta Powiatu Dębickiego, Czesław Łączak –
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Podkarpackiego oraz Agnieszka Czapiga - Sołtys
i Radna Mokrego. Wśród gości był również ktoś
niezwykły, Pan Eric Champault, który przybył na
uroczystości z Francji by podzielić się swoją niezwykłą
historią. Pan Eric Champault jest wnukiem Pani Zofii
Bały, siostry wywiezionego na Sybir i zamordowanego
Józefa Bały, a obecnie prowadzi badania
poszukiwawcze nt. historii swojej rodziny , polskiego
ruchu oporu oraz pisze książkę opowiadającą o tamtych
wydarzeniach.

Podczas uroczystości wyróżnione „Odznaką
Honorową Sybiraka“ zostały osoby zaangażowane
w zachowanie pamięci o Sybirakach, byli to: Stanisław
Kuciemba – wieloletni sołtys Mokrego, Tomasz Czapla
– kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy, Agnieszka
Czapiga – sołtys Mokrego i Radna Rady Gminy
Żyraków, Danuta Czerwiec – Prezes Stowarzyszenia
„Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś”, Bożena
Madej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem,
Marek Raczka - Wójt Gminy Żyraków. Wręczenia
odznak dokonał Ryszard Żądło Wiceprezes Związku
Sybiraków w Tarnowie. O wyjątkowy nastrój imprezy
zadbały dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Mokrem oraz Gminna Orkiestra Dęta Gminy Żyraków,
którzy przedstawili program artystyczny przygotowany
specjalnie na tą okoliczność. Po zakończeniu tej części,
prowadząca uroczystość Bożena Madej podziękowała
za uczestnictwo w uroczystości i zaprosiła delegacje do
złożenia wiązanek kwiatów pod Kapliczkę Sybiraków
w Mokrem.

Organizatorami uroczystości byli Powiat Dębicki,
Gmina Żyraków, Sołectwo Mokre, Szkoła Podstawowa
w Mokrem, Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia Mokre
Wczoraj i Dziś“ oraz Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie. Dziękujemy wszystkim przybyłym na
uroczystość i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
z uroczystości.



AKTUALNOŚCI

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos –
przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe
otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej,
ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej
oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin
bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos
– rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie
www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się
może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz
Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć
nagrodę Super Samorząd.

W akcji Masz Głos pokazujemy co i jak można
zmienić dla siebie i innych, wspieramy w realizacji
pomysłów, pomagamy działać skutecznie.
W poprzednich latach uczestnicy akcji wdrażali budżet
obywatelski, zakładali rady młodzieżowe oraz rady

seniorów i dzięki temu remontowali place zabaw,
poprawiali warunki życia zwierząt w schronisku,
nadawali nazwy ulicom, urozmaicali program
w bibliotece i realizowali wiele innych pomysłów.

Do akcji Masz Głos mogą zgłosić się organizacje
społeczne: stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie,
młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady
osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy
nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły,
biblioteki, ośrodki kultury).

Zapraszamy do aktywności lokalnej w ramach akcji
Masz Głos!

więcej informacji: www.maszglos.pl

Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!
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Na imprezę „Bobrowianek”
gość specjalny przyjechał
aż z Boliwii

Piknik integracyjny w Zawierzbiu

Trzecia Spartakiada
Międzypokoleniowa

10 sierpnia 2019 r. odbył się Piknik rodzinny
w Bobrowej, który był pierwszą incjatywą Koła
Gospodyń Wiejskich „Bobrowianki”. Impreza została
połączona z dekanalnym spotkaniem młodzieży. Swoją
obecnością zaszczycił mieszkańców specjalny gość
z Boliwii, ksiądz misjonarz Tomasz Fajt. Goście
z zainteresowaniem wysłuchali opowieści księdza na
temat życia i zwyczajów Boliwĳczyków. Piknik rodzinny
był bardzo dobrze przygotowany, nie brakowało atrakcji
i pyszności dla wszystkich mieszkanców. Były wspólne
tańce i śpiewanie, a na najmłodszych czekały
dmuchańce. “Bobrowianki” na pewno postarają się
o kolejne imprezy dla swych mieszkańców.

14 lipca 2019 roku na stadionie przy dworku
w Korzeniowie po raz trzeci odbyła się Spartakiada
Międzypokoleniowa, która była świetnym pomysłem na
zintergrowanie mieszkańców w każdym wieku. Całe
rodziny z Korzeniowa poprzez wspólną zabawę
pokazały, jak potrafią być zgraną grupą. Były pokazy
ratownictwa drogowego, biegi przełajowe,
wielopokoleniowe konkurencje sprawnościowe, gry
i zabawy dla najmłodszych, zabawy integracyjne i wiele
więcej. Impreza stała się już tradycją, która zachęca
mieszkańców do dalszych wspólnych działań. Zabawa
została zorganizowana przy udziale Urządu Gminy
Żyraków oraz Stowarzyszenia Nasz Korzeniów.

31 sierpnia 2019 r. w Zawierzbiu po
raz czwarty odbył się Piknik integracyjny
„Bliżej Siebie”. Impreza rozpoczęła sie
od spotkania seniorów, następnie
pleciono wieniec na dożynki powiatowe,
a na koniec przygotowano imprezę dla
całej miejscowości. Członkowie
Stowarzyszenia „Dla Zawierzbia”
pokazali, jak można dobrze się bawić.
Nie brakowało atrakcji, były gry i zabawy
sportowe, dmuchańce oraz stoły pełne
smakołyków. Na scenie wystąpił Gminny
Zespół Artystyczny, zaś na koniec
mieszkancy bawili sie przy muzyce na
żywo. Wydarzenie finansowo wsparła
Gmina Żyraków i sponsorzy.

Powiatowy Dzień Sybiraka wMokrem (c.d.)
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8 września 2019r. w Wiewiórce już po raz ósmy
odbyła się impreza plenerowa pn. „Dzień Ziemniaka”.
W kościele parafialnym w Wiewiórce odprawiona
została Msza Św. w intencji rolników, a następnie przy
dźwiękach Gminnego Zespołu Artystycznego
działającego przy CKiP w Żyrakowie wszyscy przeszli
na stadion w Wiewiórce. W ramach części oficjalnej
Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka powitał
zgromadzonych gości oraz skierował słowa
podziękowania i uznania do rolników za ich trud i pracę.
Następnie głos zabrał Sołtys Wiewiórki – Pan Tomasz
Wolak oraz Radny Rady Gminy w Żyrakowie – Pan
Tadeusz Kulas. Po przemówieniach okolicznościowych
uczniowie wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej
w Wiewiórce zaprosili wszystkich na część artystyczną
w ich wykonaniu.

Podcza imprezy uczestnicy mieli okazję spróbować
Podkarpackiej Ziemniaczanki - jedynej o wiewióreckim
smaku, przygotowanej i zaserwowanej przez Panie ze
Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Wiewiórce, która
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Ponadto
każdy mógł spróbować potraw i przysmaków
przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszenia
„Razem w Przyszłość” z Woli Żyrakowskiej.

Tradycyjnie podczas wydarzenia odbyły się
Sołeckie Potyczki Ziemniaczane. Rywalizacja
przebiegała w miłej atmosferze, dając mnóstwo
radości i zabawy zgromadzonym widzom.
Nagrody dla uczestników ufundowane zostały
przez przez Bank Spółdzielczy w Żyrakowie oraz
Firmę Prymat. W Sołeckich Potyczkach
Ziemniaczanych wzięło udział 9 drużyn
3-osobowych ze Sołectw: Bobrowej Woli,
Korzeniowa, Straszęcina, Żyrakowa, Woli

Żyrakowskiej, Zawierzbia, Woli Wielkiej, Wiewiórki
i Góry Motycznej. I miejsce i Statuetkę „Złotego
Ziemniaka” otrzymało Sołectwo Wola Żyrakowska,
II miejsce zajęła Góra Motyczna, zaś III miejsce
należało do drużyny ze Straszęcina. Po wręczeniu
nagród Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka
podziękował Paniom ze Stowarzyszeń za
przygotowanie stoisk z promocją potraw regionalnych
wręczając im upominki.

Na scenie wystąpił również KINDER SID, który
przeprowadził animację dla najmłodszych uczestników
wydarzenia. Impreza zakończyła się wspólną zabawą
taneczną z Grupą Muzyczną Sekend.

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Żyraków,
Sołectwo Wiewiórka, Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
w Wiewiórce, OSPWiewiórka oraz Szkoła Podstawowa
w Wiewiórce. Serdeczne Podziękowania za wsparcie
i pomoc w organizacji imprezy kierujemy do: Banku
Spółdzielczego w Żyrakowie, Firmy PRYMAT, Zakładu
Mięsnego „Drąg” z Góry Motycznej, Delikatesów „Hit-
Pol” z Wiewiórki, F.H.U. SAM-SAM z Wiewiórki, Z.U.H.
Sprzedaż Piasku i Żwiru „Ryśko” z Zasowa,
F.H.U.”Malibu” Masarnia z Brzeźnicy, Zakładu
Mięsnego „Nowy Maxpol”, Firmy Handlowej „Agro Jurek
s.c.” z Sulechowa oraz Piekarni TĘCZA z Góry
Motycznej.

Do zobaczenia za rok!

14 sierpnia 2019 r. Gminny Zespół Artystyczy
działający przy Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie wraz z przedstawicielami Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy gościł
w Gminie Suszec na zaproszenie wójta tamtejszej
gminy Pana Czesława Smusza. Organiatorem
tego wyjazdu było KGW w Straszęcinie
im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej.

Spotkanie miało na celu nawiązanie
międzygminnej współpracy pomiędzy kołami
gospodyń.

W programie znalazło się m.in. zwiedzanie
Zagrody Żubrów, zabytkowego Zamku
w Pszczynie oraz niesamowitych ogrodów Kapias
w Goczałkowicach-Zdroju.

Dzień Ziemniaka 2019 wWiewiórce

Na gościnnych występach



str. 14 KURIER GMINNY PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2019 str. 15AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Rowerem po zdrowie Wakacje z kulturą w CKiPw Żyrakowie

„MalowaneWakacje”
Skomplikowane zabawki? A po co?

W dniu 27 lipca 2019 r. odbył się VIII rajd PCK
„Rowerem po zdrowie” po Ziemi Żyrakowskiej, którego
organizatorami byli: Oddział Rejonowy PCK w Dębicy,
Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Żyrakowie oraz
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Uczestnicy
przebyli trasę liczącą łącznie 44 km, rozpoczęli
w Dębicy na Placu Solidarności, skąd udali się kolejno:
do Zabytkowego Dworku w Żyrakowie, do Zespołu
dworsko-parkowego w Korzeniowie, pod Grób Dragona
w Korzeniowie, do Zespołu Szkół w Zasowie oraz do
Zespołu dworsko-parkowego w Straszęcinie gdzie
zlokalizowana była meta rajdu.

W każdym z tych miejsc zatrzymywali się na chwilę
by odpocząć, pozwiedzać oraz poznać jego ciekawą
historię. Na mecie rajdu na strudzonych rowerzystów
czekał poczęstunek oraz dodatkowe atrakcje m.in. quiz
wiedzy o ziemi żyrakowskiej, w którym zmierzyli się
Wójt Marek Rączka oraz Sołtys Straszęcina Andrzej
Wielgos.

Wszystkich chętnych zapraszamy na kolejną edycję
już za rok.

Zabawy sensoryczne miały za zadanie dostarczać
różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów malucha
i poszerzać świat jego doznań. Nie potrzeba było do
nich skomplikowanych zabawek, wykorzystano
przedmioty codziennego użytku i produkty spożywcze,
które znajdą się w każdym domu. Pani Bogusia czuwa,
aby przy tym nikomu nic się nie stało. Przedsięwzięcie
finansowane w ramach „Podkarpackich Inicjatyw
Lokalnych 2018 -2019” dofinansowanych ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja
Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie
LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, „Fundacja
Przestrzeń Lokalna. Opiekę merytoryczną sprawują
członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej.

27 sierpnia w Bibliotece Publicznej w Górze
Motycznej na zakończenie zajęć wakacyjnych dla
dzieci odbył się piknik, w ramach udziału w akcji
„Malowane Wakacje” zorganizowanej przez
Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy
z EWERRO Sp. z o.o. Na uroczystość przybyło
liczne grono mieszkańców oraz zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia nagród
z konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje”. Kolejną
atrakcją był występ bajkowych bohaterów: smoka Maciusia
i żółwia Franklina, którzy opowiedzieli dzieciom o zasadach
bezpieczeństwa na drodze. Następnie wystąpili członkowie
Akademii Małego Strażaka pod nadzorem pani Elżbiety
Drąg. Zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy.
Odbył się również bieg sprawnościowy i pokonywanie toru
przeszkód. W konkurencji wzięli udział mali strażacy i dzieci
uczestniczące w pikniku. Podczas spotkania można było
skosztować domowego ciasta upieczonego przez Panie
z KGW "Górzanki" oraz kiełbaski z grilla. Na zakończenie
pikniku wszystkie dzieci otrzymały kolorowanki:
„Bezpieczny przedszkolak” i „Inspiracje na wakacje”
przesłane przez Centrum Rozwoju Lokalnego, breloki
odblaskowe przekazane przez Bank Spółdzielczy
w Żyrakowie oraz torby na książki z GBP w Żyrakowie
i słodycze.

Podczas pikniku dzieci nie tylko poszerzyły wiedzę na
temat bezpieczeństwa, ale również spędziły miło czas
z rówieśnikami.



25 lat mĳa od powstania Dębickiego
Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych “Radość”. A wszystko zaczęło się
od spotkań w salce katechetycznej w parafii św.
Jadwigii, udostępnianej przez ówczesnego proboszcza
ks. Stanisław Fiołka. Wtedy nikt się nie spodziewał, że
powstanie aż tak prężnie działająca organizacja,
wspierająca osoby niepełnosprawne i ich bliskich.

Srebny jublileusz uczczono Wielką Galą, podczas
której tytułem Honorowego Członka Radości
odznaczono s. Urszulę Piwowar oraz Edwarda
Brzostowskiego. Wiceprezes Paweł Morawczyński
wspominał o działalności stowarzyszenia, o tym jak
niepełnosprawni zaczęli normalnie i aktywnie
funkcjonować, jak ich życie zaczęło się zmieniać,
a marzenia i nadzieje spełniać.

Obecnie „Radość” działa już nie tylko w Dębicy, ale
również Gminie Żyraków, a pod swoje skrzydła wzięła
prawie 300 podopiecznych. Dwa Wartsztaty Terapii
Zajęciowej działąją w Dębicy i Bobrowej Woli, zaś
Zakład Aktywności Zawodowej ma siedzibę w Woli
Żyrakowskiej. Stowarzyszenie posiada również
mieszkania treningowe, które przygotowują osoby
niepełnosprawne do samodzielnego funkcjonowania
w codziennym życiu oraz mieszkanie wspomagane
w Straszęcinie, które pomaga osobom z problemami
psychicznymi. Ponadto powstały sklepy z rękodziełem
Deco Radość, Caffe Radość, Bar Smaki Radości,
Pralnia Czysta Radość, Usługi Opiekuńcze,
Spółdzielnia Socjalna Radość, Przedszkole
Terapeutyczne im. Ks. Stanisława Fiołka, a także Klub
Sportowy oraz Klub Absolwenta WTZ w Bobrowej Woli
i Dębicy. I to wszystko powstało w ciągu 25 lat i na
pewno stowarzyszenie będzie rozszerzać swoją
działalność, ponieważ plany rozwoju siegają daleko
w przyszłość.
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POLEX 2019 - międzynarodowe ćwiczenia jednostek OSP

Parafia Góra Motyczna
ma nowego proboszcza

Nowi dyrektorzy szkół

Srebrny Jubileusz Stowarzyszenia Radość

Radosny LODOŁAMACZ

W dniach 16 i 17 sierpnia
2019 r. odbyły się międzyna-
rodowe ćwiczenia taktyczno –
bojowe POLEX 2019 – jednostek
OSP, w którym wzięły udział
jednoski z terenu Powiatu
Dębickiego oraz z Austrii.

W trakcie ćwiczeń strażacy
zmierzyli się z kilkoma epizodami
działań ratowniczych takich jak:
wypadek masowy, pożar łąki,
pożar grodu słowiańskiego
w Stobiernej, pożar budynku
mieszkalnego, a także ćwiczenia
w kontenerowej komorze
rozgorzeniowej.

Uroczyste podsumowanie
i zakończenie ćwiczeń odbyło się
w Straszęcinie, gdzie strażacy biorący
udział w ćwiczeniach otrzymali
pamiątkowe koszulki odznaczenia oraz
dyplomy. ZdaniemWładysława Radzika
– Prezesa Powiatowego ZOSP RP
manewry się udały i przyniosły
satysfakcję wszystkim uczestnikom.

W ćwiczeniach udział wzięły
strażacy ochotnicy z gmin Dębica,
Żyraków, Pilzno oraz jednostki z Austrii.
Gminę Żyraków reprezentowały
jednostki OSP Straszęcin, Nagoszyn
i Żyraków.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył
nominacje nowym księżom proboszczom.
Parafię pw. Chrystusa Króla w Górze
Motycznej objął nowy proboszcz ks. Józef
Bąk. Zmiana nastąpiła 10 sierpnia.
Dotychcasowy proboszcz ks. Marian
Górowski objął parafię św. Joachima
w Krzyżanowicach.

Stanowisko dyrektora szkoły w Górze Motycznej objęła pani
Diana Wójcik, polonistka z 19-letnim stażem, dotychczasowa
wicedyrektor w Nagoszynie, gdzie stworzyła szkolny teatr, wyróżniany
– indywidualnie i zespołowo – na wojewódzkich i krajowych
przeglądach. Rodowita górzanka, jedna z najaktywniejszych członkiń
Stowarzyszenia „Razem zdziałamy więcej”. Małżonek także
nauczyciel.

Natomiast w Korzeniowie na fotelu dyrektora zasiadła pani
Małgorzata Morawczyńska, dotychczasowa nauczycielka
wPrzedszkolu wBobrowej, w przeszłości – dyrektor tego Przedszkola
i wicedyrektor Zespołu Szkół w Bobrowej. Żyrakowianka. Rodzinnie
związana ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy.

W Woli Wielkiej – ponownie została wybrana pani Urszula Dydo,
nauczycielka najmłodszych, z niezwykłymi sukcesami dyrektorująca
Szkole od 20 lat: zawsze wyniki egzaminów zewnętrznych sytuowały
Szkołę wśród najlepszych w powiecie dębickim, a jej dorobek
w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych w minionym roku to
3 tytuły laureata i 2 finalisty, choć klasa 8 liczyła ledwie 11 uczniów.

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej został
nagrodzony w finale ogólnopolskiego konkursu Lodołamacze 2019.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych po raz
drugi przyznała nagrodę Stowarzyszeniu Radość. W 2014 roku
przyznano statuetkę Super Lodołamacza. Zakład ten rozpoczął
działalność w 2009 roku. Obecnie pracują tam osoby niepełnosprawne
w dwóch pracowniach: stolarskiej, w której wyrabiają meble oraz
rękodzielniczej, gdzie wykonują artykuły dekoracyjne. Tym razem
placówka stworzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych Radość w Dębicy zajęła trzecie miejsce
w kategorii zatrudnienie chronione. Konkurs organizowany jest pod
patronatem Pierwszej Damy Agaty Kornhauser - Dudy. Nagroda
została wręczona na Zamku Królewskim w Warszawie.

Gratulujemy!
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Nadchodzące wydarzenia:
PAŹDZIERNIK

16.10 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„Gminne miejsca historyczne w barwach jesieni”
16.10 - Gminny Konkurs Pieśni Religijnej
i Patriotycznej
17.10 - „Podchody literackie zWisławą
Szymborską”

LISTOPAD
07.11 -Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Dzieła
mistrzów pod lupą -Wisława Szymborska”
11.11 - Uroczyste obchody Odzyskania
Niepodległości przez Polskę
13.11 - Spotkanie z Michałem Rusinkiem

GRUDZIEŃ
Konkursy świąteczne:

Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową
i Noworoczną
Konkurs na Ozdoby Choinkowe i Stroiki
Świąteczne
Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

III Gminny Przegląd Stołów Bożonarodzeniowych
w ZSwNagoszynie

Narodowe Czytanie Nowel

„Mała książka – wielki człowiek”

Kanalizacja to
nie kosz na śmieci!Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie wraz ze

współorganizatorami: Wójtem Gminy Żyraków
i Zespołem Szkół w Żyrakowie po raz kolejny włączyła
się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, której
celem jest popularyzowanie czytelnictwa oraz
wzmacnianie poczucia kulturowej i narodowej
tożsamości. 7 września na sali teatralnej w ZS
w Żyrakowie wybrzmiały słowa Nowel polskich, wśród
których znalazły się utwory: Marii Konopnickiej, Elizy
Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława
Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona
Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego.
Młodzież wraz z przedstawicielami władz
samorządowych wcieliła się w rolę głównych bohaterów
nowel, którzy pouczyli nas o tym, że w życiu powinniśmy
kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie
wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani
zapomnieć o naszej historii.

W rolę Pana Tomasza z „Katarynki” wcielił się Wójt
Gminy Żyraków Marek Rączka, „Dobrą Panią” zagrała
Dyrektor ZS w Górze Motycznej Diana Wójcik, a matką
w „Dymie” była Radna gminy Halina Głowacka.
Chłopem w „Orce” został Radny gminy Tomasz Duma
natomiast rolę ojca w noweli „Mój ojciec wstępuje do

strażaków” zagrał Radny gminy Adam Strojek, z kolei
w „Sawę” wcielił się ks. Robert Ciastoń. Zostały
wręczone również nagrody z VI Gminnego Konkursu
Czytelniczego „Czytające Rodziny 2018” oraz
w I Gminnym Konkursie Czytelniczym „Czytelnik Roku
2018”. Nagrodzeni czytelnicy otrzymali nowele Henryka
Sienkiewicza z pieczęcią oraz pamiątkowy kubek.
Dodatkowym akcentem były okolicznościowe kartki
i kotyliony. Spotkanie dostarczyło niezapomnianych
wrażeń i po raz kolejny udowodniło, że piękno polskiej
literatury jednoczy i łączy wokół wspólnych wartości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie wraz z filiami
bibliotecznymi bierze udział w II edycji ogólnopolskiego
projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Program
skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6
lat i jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki
otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki
dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki. Za
każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla
siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli przedszkolak
idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających
z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do
poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach,
przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.
Usuwanie awarii spowodowanych takim
postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym
samym cenę 1m³ ścieków. Sieć kanalizacyjna
i znajdujące się na niej przepompownie ścieków
zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby
przyjmować ścieki bytowe z naszych domów –
nieczystości sanitarne : z kąpieli, mycia, prania i papier
toaletowy z WC. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną
inne odpady takie jak:

• patyczki i waciki kosmetyczne, pieluchy
jednorazowych, podpaski i wkładki higieniczne,
tampony, nawilżane chusteczki i ręczniki
papierowe itp.,

• odpady organiczne (resztki jedzenia
i odpadów kuchennych takich jak np. kości, obierki
warzyw i owoców, oleje i tłuszcze, owoce
i warzywa itp.),

• zużyte: mopy, ścierki, szmaty, rajstopy,
tekstylia, włókna itp.,

• odpady: papierowe, z tworzyw sztucznych,
szkła i metale takie jak: butelki, puszki, folie,
elementy zabawek, zakrętki, kapsle itp.,

• materiały budowlane, farby i lakiery itp.,

• lekarstwa i materiały – lekarstwa i materiały
opatrunkowe w tym: strzykawki, bandaże

Sami stwarzamy sobie PROBLEM.
Korzystajmy świadomie z kanalizacji i nie

wrzucajmy w/w odpadów do sieci. Nie narażajmy się
na dodatkowe koszty utrzymania kanalizacji poprzez
usuwanie awarii polegającej na naprawie lub
wymianie uszkodzonych pomp i konieczności
angażowania specjalistycznego sprzętu do
czyszczenia sieci. Zatkane przewody i spiętrzenie
ścieków w sieci i przyłączach kanalizacyjnych grożą
zalaniem piwnic i niżej usytuowanych łazienek.
Chrońmy siebie i nasze środowisko.

Każdy z nas może przyczynić się do tego, by
odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu
negatywnie oddziaływały na środowisko oraz by koszt
ich oczyszczania był możliwie najniższy.

Kampania informacyjna pod patronatem Wójta
Gminy i Kierownika GZGK w Żyrakowie.
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